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Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2007 rok 
 

1.      Realizacja zadań w zakresie kontroli. 

Zatwierdzony uchwałą nr 3/17/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 
stycznia 2007 r. plan kontroli na 2007 r. zakładał przeprowadzenie 21 kontroli kompleksowych 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 18 maja 2007 r. z uwagi na 
konieczność zrealizowania zadań w zakresie kontroli koordynowanych uchwałą nr 12/53/2007 
Kolegium Izby wprowadzono do planu 6 kontroli problemowych w jednostkach prowadzących 
działalność kulturalną (w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach, Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu, Muzeum w Nysie, Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu 
Wielkim, Miejskim Ośrodku Kultury w Opolu i Filharmonii w Opolu) oraz 3 kontroli 
problemowych w podmiotach niezaliczonych do sektora finansów publicznych w gminie 
Głogówek, Kolonowskie i Zawadzkie.  

Rodzaj i ilość podjętych i zrealizowanych kontroli w 2007 r. 

Kontrole podjęte w 2007 r. Rodzaj 
kontroli 

Kontrole 
zakończ. 
w 2007r. 
(rozp. w 

2006) 

Plan na 
2007 r. 

zakończone na 
dzień 

31.12.2007 

w toku na 
dzień 

31.12.2007 

Kompleksowe 4 21 18 3 
Problemowe - 9 10 - 
Doraźne - - 2 - 
Sprawdzające - - 5 - 
Razem 4 30 35 3 
 
Kontrole kompleksowe rozpoczęto i zakończono  w 19 jednostkach: 
− w 6 gminach miesko-wiejskich (Baborów, Głogówek, Kolonowskie, Leśnica, 

Paczków, Zawadzkie), 
− w 12 gminach wiejskich (Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Lasowice 

Wielkie, Łambinowice, Murów, Rudniki, Skarbimierz, Skoroszyce, Świerczów, 
Tarnów Opolski, Tułowice). 

W toku na dzień 31 grudnia 2007r. pozostawały 3 kontrole kompleksowe (w gminach Głuchołazy, 
Prószków i Radłów), które zakończono w styczniu i w lutym 2008 r.  

W 2007 r. zakończono również 4 kontrole kompleksowe rozpoczęte w IV kwartale 2006 r. (w 
gminach  Korfantów, Lubsza, Reńska Wieś i w powiecie opolskim). 
Kontrole kompleksowe realizowano na podstawie opracowywanych programów kontroli, 
obejmujących zagadnienia wynikające z zatwierdzonych przez Prezesa RIO tez kontroli z 
uwzględnieniem obszarów zagrożenia zidentyfikowanych na etapie analizy przedkontrolnej. 
W 3 jednostkach (w gminie Głogówek, Kolonowskie i Zawadzkie) program kontroli uwzględniał 
zagadnienia wynikające z ustaleń Komisji Koordynacji Kontroli KR RIO w zakresie prawidłowości 
udzielania i rozliczania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. 

Kontrole problemowe realizowano jako kontrole koordynowane - na planowane 9 kontroli 
problemowych zrealizowano 10 kontroli. 
Kontrole przeprowadzono: 
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− w 6 jednostkach prowadzących działalność kulturalną przewidzianych w planie 
kontroli oraz dodatkowo, poza planem kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Pakosławicach. Zakres kontroli obejmował gospodarkę finansową tych jednostek. 

− w 3 podmiotach niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym gminy 
Głogówek, Kolonowskie i Zawadzkie udzieliły dotacji, tj. w Gminnym Zrzeszeniu 
Ludowe Zakłady Sportowe w Głogówku, w Klubie Sportowym „Unia” Kolonowskie 
w Kolonowskiem oraz w Stowarzyszeniu Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej 
„Zawadzkie” w Zawadzkiem. Zakres kontroli obejmował realizację umów o 
wykonanie zadania publicznego finansowanych z dotacji oraz prawidłowość 
rozliczenia dotacji. 

W 2007 r. przeprowadzone zostały również kontrole doraźne i sprawdzające nieobjęte planem 
kontroli. 
Kontrole doraźne przeprowadzono: 

− w powiecie głubczyckim; kontrola dotyczyła udzielania zamówień publicznych 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg, podjęta została na wniosek organów 
ścigania, 

− w Kędzierzynie – Koźlu; kontrola dotyczyła prawidłowości udzielania dotacji 
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, podjęta została w związku 
z sygnalizowanymi nieprawidłowościami w tym zakresie przez mieszkankę gminy. 

Kontrolę sprawdzającą wykonanie wniosków pokontrolnych przeprowadzono w powiatach 
strzeleckim i kluczborskim oraz gminach Murów, Lewinie Brzeskim i Turawie. 
Zestawienie wszystkich kontroli podjętych i realizowanych w 2007 r. stanowi załącznik nr 1 do 
sprawozdania. 

2.      Wyniki kontroli    

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 52 jednostkach organizacyjnych stwierdzono 988 
nieprawidłowości (w 2006 r. w 56 jednostkach stwierdzono 891 nieprawidłowości) 
Przeprowadzone kontrole obejmowały  niżej wymienione grupy zagadnień. 

Wyszczególnienie 
Ilość 

nieprawidło
wości 

Struktura 
% 

Ogółem, z tego: 988       100,0 
I       Ustalenia organizacyjne 93 9,4 
II      Księgowość i sprawozdawczość 238         24,0 
III    Gospodarka pieniężna i rozrachunki 125         12,7 
IV    Wykonanie budżetu, w tym: 431         43,6 

−  dochodów i przychodów 212         21,4 
−  wydatki i rozchody 123         12,5 
−  zamówienia publiczne 89 9,0 
− inne 7 0,7 

V     Mienie komunalne 89 9,0 
VI     Zadania zlecone realizowane w ramach 
     porozumień  

6 0,6 

VII    Rozliczenie j.s.t z innymi jednostkami organizacyjnymi 6 0,6 
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Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w grupie zagadnień dotyczących księgowości i 
sprawozdawczości budżetowej, wynikających głównie z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości i przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 
2006 r.  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek sektora finansów publicznych, a także 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej. 
W ponad połowie kontrolowanych jednostek (w 28 jednostkach) stwierdzono nieprowadzenie 
wymaganych ksiąg rachunkowych, w szczególności ewidencji analitycznej bądź zestawienia 
obrotów i sald.  
W 2 jednostkach stwierdzono zaniechanie prowadzenia wszystkich wymaganych ksiąg 
rachunkowych, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości, zagrożone 
odpowiedzialnością karną. Powyższe było podstawą skierowania do Prokuratury 2 zawiadomień o 
popełnieniu przez kierowników kontrolowanych jednostek czynu polegającego na dopuszczeniu do 
nieprowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy o 
rachunkowości, co wypełnia przesłanki przestępstwa z art. 77 cyt. ustawy.  
Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych stwierdzono w 16 kontrolowanych jednostkach, 
natomiast brak bieżącego ich prowadzenia w 14 jednostkach.    
W 16 jednostkach naruszono zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych wynikające z 
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów oraz z uregulowań zakładowych planów kont. 
Ponadto w 24 jednostkach stwierdzono niesporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań 
budżetowych oraz nieprawidłowe ich sporządzanie, w tym w 10 jednostkach wykazywanie w 
sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, co stanowi 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 18 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych). 
Łącznie w grupie zagadnień dotyczących księgowości i sprawozdawczości budżetowej stwierdzono 
238 nieprawidłowości. 

W grupie zagadnień dotyczących wykonania budżetu w zakresie dochodów i przychodów 
stwierdzono 212 nieprawidłowości. Niezachowanie zasady powszechności opodatkowania w 
podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych stwierdzono w 7 
kontrolowanych jednostkach. W 12 jednostkach stwierdzono ustalanie wymiarów podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego z naruszeniem obowiązujących przepisów lub uchwał rady gminy, 
natomiast w 5 jednostkach nieprawidłowo ustalano wysokość zobowiązania podatkowego w 
podatku od środków transportowych. Kontrole ujawniły ponadto w 15 jednostkach 
nieprawidłowości przy pobieraniu opłat lokalnych oraz innych opłat stanowiących dochody tych 
jednostek, takich jak opłaty z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłat za zajęcie pasa 
drogowego itp.  
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie dochodów skutkowały uszczupleniem budżetów 
kontrolowanych jednostek łącznie o kwotę 534 971 zł. 
Przeprowadzone kontrole ujawniły również liczne nieprawidłowości w zakresie windykacji 
dochodów budżetowych. Niewłaściwe podejmowanie czynności zmierzających do 
wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków i opłat, bądź ich zaniechanie stwierdzono w 13 
jednostkach, natomiast w 7 jednostkach niepodejmowano czynności celem wyegzekwowania 
pozostałych niepodatkowych dochodów budżetowych. 
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W zakresie realizacji wydatków i rozchodów budżetowych stwierdzono 123 nieprawidłowości 
związanych m.in. z dokonywaniem wynagrodzeń, udzieleniem i rozliczeniem dotacji, 
finansowaniem zadań remontowych i usług oraz naliczeniem zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. W 20 kontrolowanych jednostkach stwierdzono niezgodne z obowiązującymi 
przepisami ustalanie wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych, dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego oraz nagród.  
W wyniku tych nieprawidłowości zawyżono pracownikom wynagrodzenie o kwotę 99 961 zł  oraz 
zaniżono o kwotę 3 614 zł.  Ponadto w jednej z kontrolowanych jednostek stwierdzono wypłacenie, 
z naruszeniem prawa, kwoty 160 000 zł kierownikowi tej jednostki, w wyniku zawartej z nim 
umowy o dzieło przez osobę nieupoważnioną. 
Kontrola prawidłowości dokonywania wydatków związanych z realizacją remontów i usług 
wykazała ponadto w 6 jednostkach bezpodstawne ich wypłacenie w łącznej kwocie 45 949 zł. 
W wyniku kontroli prawidłowości udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych stwierdzono w 15 kontrolowanych jednostkach naruszenie przepisów ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w 7 jednostkach nierozliczenie lub 
nieprawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych z art. 8 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Przeprowadzone kontrole ujawniły również w 7 jednostkach nieprawidłowości 
polegające na przekroczeniu zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków oraz do zaciągania 
zobowiązań, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stosownie do przepisów art. 
11 ust. 1 i art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Łącznie skutki finansowe wydatków dokonywanych z naruszeniem prawa powodujące 
uszczuplenie środków budżetowych kontrolowanych jednostek wyniosły 329 736 zł. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych stwierdzono 89 nieprawidłowości związanych z 
naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Nieprawidłowe sporządzanie ogłoszenia o udzielenie zamówienia stwierdzono w 9 kontrolowanych 
jednostkach. W 8 jednostkach stwierdzono nieokreślenie lub niewłaściwe określenie wartości 
udzielonego zamówienia, natomiast w 7 jednostkach brak lub niewłaściwie opracowaną 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, tj. niezawierającą wszystkich wymaganych 
informacji. W 6 jednostkach stwierdzono nieodrzucenie nieprawidłowej oferty lub odrzucenie 
oferty sporządzonej prawidłowo.   
W trakcie prowadzonych kontroli stwierdzono ponadto, iż w 5 jednostkach nieprzestrzegano zasady 
powszechności stosowania przepisów ustawy - wartość udzielonych zamówień z naruszeniem 
wymienionej zasady wyniosła 148 134 zł.  

W wyniku ujawnienia nieprawidłowości o charakterze naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 6 zawiadomień. 

W zakresie zagadnień dotyczących gospodarki pieniężnej i rozrachunków stwierdzono łącznie 
125 nieprawidłowości. 
W 7 jednostkach stwierdzono realizowanie zapłaty na podstawie dowodów niespełniających 
wymogów prawidłowego dowodu księgowego, niesprawdzonych pod względem merytorycznym i 
rachunkowym lub niezatwierdzonych do zapłaty. W 6 jednostkach dokonywano wypłaty gotówki 
osobom nieupoważnionym lub bez potwierdzenia. 
Często stwierdzaną nieprawidłowością (w 15 kontrolowanych jednostkach) było nieterminowe 
regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, co skutkowało w jednej z jednostek zapłatę karnych 
odsetek w wysokości 9 599 zł.  Stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności 
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za naruszenie dyscypliny finansów publicznych niewykonanie zobowiązań, których skutkiem jest 
zapłata karnych odsetek stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  
Również w 15 jednostkach kontrole wykazały nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji 
należności i sald kont rozrachunkowych oraz innych finansowych składników mienia. 
Ponadto kontrole w grupie wymienionych zagadnień stwierdziły nieprawidłowe prowadzenie 
ewidencji druków ścisłego zarachowania (w 3 jednostkach) oraz nieprawidłowe dokonywanie 
poprawek w ewidencji (w 5 jednostkach). 

W grupie zagadnień dotyczących ustaleń organizacyjnych do powszechnie stwierdzonych 
nieprawidłowości należało niewłaściwe opracowanie lub brak dokumentacji opisującej przyjęte 
zasady rachunkowości,  w tym zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych 
oraz dokumentacji przetwarzania danych przy użyciu komputera, czym naruszono przepisy art. 10 
ustawy o rachunkowości. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 31 kontrolowanych 
jednostkach (60% jednostek). W 11 jednostkach stwierdzono brak lub niekompletne opracowanie 
procedur kontroli finansowej, a w 10 jednostkach nieprzeprowadzenie kontroli przestrzegania 
procedur kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych.  
Łącznie w grupie zagadnień dotyczących ustaleń organizacyjnych stwierdzono 94 
nieprawidłowości. 

W grupie zagadnień dotyczących mienia komunalnego przeprowadzone kontrole stwierdziły 89 
nieprawidłowości. Naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży 
nieruchomości, w tym trybu przeprowadzanie przetargów, stwierdzono w 12 jednostkach. W 11 
jednostkach naruszono obowiązujące przepisy przy oddawaniu nieruchomości w najem lub 
dzierżawę. Również w 11 jednostkach nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację rzeczowych 
składników majątkowych.  
Ponadto w 5 jednostkach stwierdzono nierzetelne, w tym niezgodne z ewidencją gminnego zasobu 
nieruchomości, sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego, a w 3 jednostkach 
nieprowadzenie bądź nieprawidłowe prowadzenie tej ewidencji. 
W jednej z kontrolowanych jednostek stwierdzono rażące naruszenie art. 50 ustawy o samorządzie 
gminnym przy działaniach zmierzających do sprzedaży nieruchomości – nie dokonywany 
kolejnych przetargów, lecz zbywano je bez negocjacji. W związku ze stwierdzeniem wymienionej 
nieprawidłowości oraz innych nieprawidłowości związanych ze sprzedażą mienia (posługiwaniem 
się nierzetelnymi dokumentami, wprowadzeniem w błąd notariusza) zawiadomiono organy ścigania 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 296 §1, 271 §1, 272 i 273 kk przez Wójta Gminy i 
byłego Zastępcę Wójta, byłego Kierownika Referatu Rolno-Inwestycyjnego oraz Specjalistę w 
Referacie Rolno-Inwestycyjnym. 

Najmniej nieprawidłowości stwierdzono w grupie zagadnień dotyczących zadań zleconych i 
realizowanych w ramach porozumień (6 nieprawidłowości) oraz w zakresie rozliczeń finansowych 
jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi (również 6 nieprawidłowości). 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieprawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji w 
kwocie 155 218 zł. (w 2 jednostkach), nierozliczenia z budżetem dochodów w kwocie 2 476 zł 
zrealizowanych przez jednostki budżetowe oraz przeznaczenia przez jednostkę budżetową 
pobranych dochodów w kwocie 10 964 zł bezpośrednio na wydatki.          
Powyższe nieprawidłowości stanowią jednocześnie naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania. 
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Do przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości zaliczyć należy głównie nierespektowanie 
obowiązujących przepisów prawa, bądź ich nieznajomość, brak właściwego nadzoru nad 
podległymi służbami oraz brak lub nieskuteczność prowadzonych kontroli wewnętrznych. 
Na podstawie wyników kontroli do kontrolowanych jednostek skierowano 33 wystąpienia 
pokontrolne, zawierające 298 wniosków do realizacji. 
Z uwagi na brak wyczerpujących informacji kierowanych do Izby o wykonaniu wniosków 
pokontrolnych, w 7 przypadkach informacje te nie zostały przyjęte, a do kierowników jednostek 
skierowano stosowne wystąpienia. 
W związku ze stwierdzeniem w 6 kontrolowanych jednostkach ponownego naruszenia tych samych 
przepisów prawa wnioskowano do kierowników jednostek o ukaranie osób winnych. 
Do Wojewody skierowano 2 zawiadomienia o stwierdzeniu licznych przypadków istotnego 
naruszenia prawa oraz nieudzieleniu informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych. 
Do Ministra Finansów przesłano 10 informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących 
wykazania w sprawozdaniach budżetowych danych mających wpływ na wielkość przyznanych 
subwencji. 
W związku z ujawnieniem w wyniku kontroli 36 przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 16 zawiadomień 
(załącznik nr 3). 
Do Prokuratury skierowano 3 zawiadomienia o stwierdzeniu rażących naruszeń prawa 
noszących znamiona przestępstwa.        
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Załącznik nr 1 
       do sprawozdania z działalności 

kontrolnej za rok 2007 
 
 

ZESTAWIENIE KONTROLI PODJĘTYCH I REALIZOWANYCH W 2007 

ROKU 

 

Rodzaje kontroli Stan realizacji kontroli 
na dzień 31.12.2007 r. 

 
Lp.  

Jednostki podlegające kontroli 
planowana pozaplanowa zakończona w toku 

1 2 3 4 5 6 
1. Miasto i Gmina Baborów kompleksowa  x  

2. Miasto i Gmina Głogówek kompleksowa  x  

3. Miasto i Gmina Głuchołazy kompleksowa   x 

4. Miasto i Gmina Kolonowskie kompleksowa  x  

5. Miasto i Gmina Leśnica kompleksowa  x  

6. Miasto i Gmina Paczków kompleksowa  x  

7. Miasto i Gmina Prószków kompleksowa   x 

8. Miasto i Gmina Zawadzkie kompleksowa  x  

9. Gmina Chrząstowice kompleksowa  x  

10. Gmina Dobrzeń Wielki kompleksowa  x  

11. Gmina Komprachcice kompleksowa  x  

12. Gmina Lasowice Wielkie kompleksowa  x  

13. Gmina Łambinowice kompleksowa  x  

14. Gmina Murów kompleksowa  x  

15. Gmina Radłów kompleksowa   x 

16. Gmina Rudniki kompleksowa  x  

17. Gmina Skarbimierz kompleksowa  x  

18. Gmina Skoroszyce kompleksowa  x  

19. Gmina Świerczów kompleksowa  x  

20. Gmina Tarnów Op. kompleksowa  x  

21. Gmina Tułowice kompleksowa  x  

22. 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Domaszowicach 
 

problemowa  x  
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23. 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kędzierzynie-Koźlu 

problemowa  x  

24. Muzeum w Nysie problemowa  x  

25. 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Dobrzeniu Wielkim 

problemowa  x  

26. 
Miejski Ośrodek Kultury w 
Opolu 

problemowa  x  

27. 
Filharmonia im. Józefa Elsnera w 
Opolu 

problemowa  x  

28. 
Gminne Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Głogówku 

problemowa  x  

29. Klub Sportowy „Unia” 
Kolonowskie w Kolonowskiem 

problemowa  x  

30. 
Stowarzyszenie Autonomicznej 
Sekcji Piłki Ręcznej „Zawadzkie” 
w Zawadzkiem 

problemowa  x  

31. 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Pakosławicach 

 problemowa x  

32. powiat głubczycki  doraźna x  

33. Miasto Kędzierzyn-Koźle  doraźna x  
34. Miasto i Gmina Lewin Brzeski  sprawdzająca x  

35. powiat kluczborski  sprawdzająca x  

36. Gmina Turawa  sprawdzająca x  

37. powiat strzelecki  sprawdzająca x  

38. Gmina Murów  sprawdzająca x  
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Załącznik nr 2 

do sprawozdania z działalności 
kontrolnej za rok 2007 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI W  
2007 ROKU 

 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ilość jednostek 

w których 

stwierdzono 

nieprawidłowości 

1 2 3 

           Ogółem nieprawidłowości 
            w tym: 

988 (w 2006r. 
891) 

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE 

 
Ogółem: 
w tym: 

        93 (73) 

1. 
.

nieprzeprowadzenie kontroli w jednostkach podległych lub nadzorowanych 10  

2. 

brak lub niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
rachunkowości (w tym np. zakładowego planu kont, wykazu stosowanych 
ksiąg rachunkowych, dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu 
komputera 

31  

3. brak lub niekompletne opracowanie procedur kontroli finansowej 11 
4. nieokreślenie formy organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych 3 
5. nieprzestrzeganie procedur kontroli   3 

6. 
nieudzielenie kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do 
jednoosobowego działania 

3 

7. 
brak dokumentacji opisującej zasady gospodarowania drukami ścisłego 
zarachowania 

2 

8. 
niedostosowanie przepisów wewnętrznych do obowiązujących przepisów 
prawa oraz potrzeb jednostki 

3 

9. 
prowadzenie działalności kulturalnej w niewłaściwej formie (niezgodnie ze 
statutem) 

2 

II. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 
 Ogółem: 

w tym: 
      238 (170) 

1. nieprowadzenie wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (w tym np. 
dziennika, kont analitycznych, zestawień obrotów i sald itp.) 

28 

2. nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych  16 
3. niebieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych 14 
4. księgowanie dowodów niespełniających wymogów ustawy o rachunkowości 6 
5. niezgodność sald kont analitycznych z syntetycznymi 12 
6. ewidencjonowanie operacji gospodarczych bez zachowania systematyki lub 

chronologii zapisów 
11 

7. poprawianie błędów w dowodach lub zapisach w księgach rachunkowych 12 
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niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
8. nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków 8 
9. niesporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań  24 
10. księgowanie operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami funkcjonowania 

kont lub niezgodne z ZPK 
16 

11. naruszenie zasad zamknięcia ksiąg rachunkowych – dokonywanie zapisów w 
zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe 

3 

12. dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych bez udokumentowania 
operacji gospodarczej bądź nieprawidłowe definiowanie operacji 

3 

13. wykazywanie sald kont syntetycznych jako tzw. per-saldo 7 
14. nieprawidłowe sporządzenie bilansu jednostek lub jego niesporządzenie 10 
15. niesprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych 6 
16. nieujmowanie w ewidencji wszystkich zobowiązań jednostki 3 
17. nieujmowanie w ewidencji wszystkich należności jednostki 7 
18. nieoznaczenie ksiąg rachunkowych nazwą programu przetwarzania danych 

oraz wydruków z ksiąg rachunkowych datą ich sporządzenia 
2 

III. W ZAKRESIE GOSPODARKI PIENIĘŻNEJ I ROZRACHUNKÓW 
Ogółem     
w tym: 

      125 (108) 

1. nierzetelne lub nieprawidłowe ewidencjonowanie operacji gotówkowych 
(niebieżące, nierzetelne, niesprawdzalne prowadzenie raportów 
kasowych), niesporządzanie raportów mimo występowania obrotu 
gotówką 

5 

2. realizowanie zapłaty na podstawie dowodów niespełniających wymogów 
prawidłowego dowodu księgowego, niesprawdzonych merytorycznie, 
rachunkowo, niezatwierdzonych do wypłaty 

7 

3. wypłata gotówki osobom nieupoważnionym lub bez pokwitowania 6 
4. nieterminowe regulowanie zobowiązań 15 
5. nieprawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji finansowych 

składników mienia i rozrachunków lub nieudokumentowanie jej wyników 
15 

6. nieprzestrzeganie zasady protokolarnego przekazania kasy w przypadku 
zmian na stanowisku kasjera, sporządzenie protokołów w sposób 
nieprawidłowy 

3 

7. nieterminowe rozliczenie zaliczek 5 
8. niewłaściwie prowadzona ewidencja druków ścisłego zarachowania lub 

brak ewidencji 
9 

9. nieprawidłowe dokonywanie poprawek w ewidencji druków ścisłego 
zarachowania 

5 

10. nieprawidłowe zabezpieczenie pomieszczenia kasy 4 
11. pokrywanie wydatków bezpośrednio z uzyskanych dochodów  2 
12. nieprzestrzeganie ciągłości numeracji przychodowych dowodów 

kasowych, nieoznaczenie numerem pozycji i daty  
3 

IV. W ZAKRESIE WYKONANIA BUDŻETU 
           Ogółem         

w tym: 
       431 (435) 
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IV.I.  W ZAKRESIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW 
 Ogółem 

w tym: 
      212 (195) 

1. niezachowanie zasady powszechności opodatkowania 7 
2. nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych 12 
3. ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – 
podatek od nieruchomości, rolny i leśny 

12 

4. ustalanie lub określanie wysokości zobowiązania podatkowego 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – 
podatek od środków transportowych 

5 

5. nieprawidłowe udzielenie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, 
rolnym i leśnym   

7 

6. nieprzestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej przy udzieleniu ulg w 
zapłacie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 

5 

7. nierozliczenie lub nieprawidłowe rozliczenie inkasentów z pobranych 
dochodów 

6 

8. niewłaściwe podejmowanie lub zaniechanie czynności zmierzających do 
zastosowania środków egzekucyjnych (zaległości z tytułu podatków i 
opłat) 

13 

9. nieprawidłowości przy pobieraniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych (brak oświadczeń, wydawanie zezwoleń przed 
wniesieniem opłaty) 

9 

10. nieustalenie albo ustalenie lub pobieranie dochodów z majątku w sposób 
niezgodny z przepisami prawa lub zawartymi umowami 

5 

11. niepodejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania 
dochodów niepodatkowych 

7 

12. wykazywanie w sprawozdaniach nieprawidłowych skutków udzielnych 
ulg, zwolnień i obniżek stawek podatkowych, zawyżenie kwoty części 
wyrównawczej subwencji ogólnej 

12 

13. nieprawidłowości przy pobieraniu opłat lokalnych oraz innych opłat 
stanowiących dochody j.s.t (renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, 
opłaty za zajęcie pasa drogowego) 

15 

14. nieprawidłowości przy doręczeniu decyzji wymiarowych 7 
15. nieprzeprowadzenie kontroli podatkowych przez organ podatkowy  6 
IV.II.  W ZAKRESIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW 

 Ogółem: 
w tym: 

       123 (122) 

1. przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 7 
2. przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków 7 
3. niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustalenie i wypłacenie 

wynagrodzeń pracowników 
20 

 
4. nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i 

Fundusz Pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
3 
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5. nieprawidłowości przy udzieleniu dotacji podmiotom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych (np. niestosowanie wymaganych trybów itp.) 

15 

6. nierozliczenie lub nieprawidłowe rozliczanie dotacji udzielonych 
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  

7 

7. nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych 6 
8. nieprawidłowe naliczanie lub nieterminowe przekazywanie odpisów na 

ZFŚS 
11 

9. brak kontrasygnaty skarbnika na zawieranych umowach 8 
10. dokonywanie wypłaty nagród jubileuszowych przed nabyciem prawa do 

nagrody bądź z opóźnieniem 
5 

11. dokonywanie wydatków bez podstaw prawnych 6 
12. nieprawidłowości przy naliczaniu i wypłacaniu dodatków mieszkaniowych 2 
IV.III  W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 Ogółem: 
w tym: 

        89 (109) 

1. nieprzestrzeganie zasady powszechności stosowania ustawy 4 
2. nieokreślenie lub niewłaściwe określenie wartości zamówienia 8 
3. niewłaściwe zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony i 

ograniczony 
2 

4. nieprawidłowe określenie przedmiotu zamówienia (cechy techniczne i 
jakościowe, kosztorys, projekt) 

3 

5. nieokreślenie lub nieprawidłowe określenie organizacji, składu, trybu pracy 
oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej 

3 

6. naruszenie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o postępowaniu i zawarciu umowy 2 
7. niezłożenie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących 

wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia 

4 

8. nieprawidłowe sporządzenie ogłoszenia 9 
9. nieodrzucenie nieprawidłowej oferty lub odrzucenie prawidłowej 6 
10. brak lub niewłaściwa specyfikacja istotnych warunków zamówienia 7 
11. nieprawidłowości przy ustalaniu lub pobieraniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 
5 

12. niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie protokołu postępowania 9 
13. niezawarcie umowy w formie pisemnej 2 
V. W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 Ogółem: 
w tym: 

         89 (102) 

1. nieprzestrzeganie przepisów przy sprzedaży nieruchomości 12 
2. nieprzestrzeganie przepisów przy innym niż sprzedaż i użytkowanie wieczyste 

rozdysponowaniu mienia komunalnego (najem, dzierżawa, trwały zarząd itp.) 
11 

3. nieprzeprowadzenie, nierozliczenie lub nieprawidłowe przeprowadzenie i 
rozliczenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 

11 

4. nieporządzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości 2 
5. nierzetelne sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego 5 
6. rażące naruszenie art. 50 ustawy o samorządzie gminnym przy działaniach 1 
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zmierzających do sprzedaży nieruchomości – niedokonywanie kolejnych 
przetargów, lecz ich zbycie bez negocjacji  

7. nieprowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości lub nieprawidłowe 
prowadzenie  

3 

8. nieprawidłowe udokumentowanie przeprowadzonej inwentaryzacji 3 
9. nierozliczenie lub nieprawidłowe rozliczenie kosztów inwestycji, 

nieprzeniesienie na stan środków trwałych zrealizowanych inwestycji  
4 

10. nieprzedłożenie notariuszowi uchwały RG o wyłączeniu działki ze sprzedaży, 
przez co wprowadzono notariusza w błąd 

1 

VI. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH W RAMACH                                      
POROZUMIEŃ 

 Ogółem: 
w tym: 

     6 (2) 

1. nierozliczenie lub nieprawidłowe rozliczenie otrzymanych dotacji 2 
2. nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania z rozliczenia dotacji 2 
3. niepotwierdzenie za zgodność z oryginałem faktur dokumentujących zakup 

paliwa na podstawie których dokonywano zwrotu podatku akcyzowego 
1 

4. brak wymaganych adnotacji na fakturach dokumentujących zakup paliwa/oleju 
napędowego 

1 

VII. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU                                   
TERYTORIALNEGO Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

 Ogółem: 
w tym: 

     6 (1) 

1. nieegzekwowanie od kierowników jednostek organizacyjnych obowiązku 
przedkładania sprawozdań 

1 

2. niedokonywanie lub nieterminowe dokonywanie wpłaty do budżetu 
nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych lub zysku 
gospodarstw pomocniczych 

1 

3. nierozliczanie z budżetem dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe 2 
4. niedostosowanie planu finansowego do uchwały budżetowej 1 
5. przeznaczenie pobranych dochodów bezpośrednio na wydatki 1 
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  Załącznik nr 3 

do sprawozdania z działalności 
kontrolnej za rok 2007  

 
 

NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

 

 

Lp. 

 
Opis naruszenia 

Ilość 
stwierdzonych 
przypadków 

 Ogółem 

w tym: 

   36  
(22 w 2006 r.) 

1. Nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 
lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej 
należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. 
Niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki 
samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych 
albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż 
wynikająca z prawidłowego obliczenia 

(art. 5 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

2 (2) 

2. Przeznaczenie dochodów, z wyłączeniem dochodów własnych oraz dochodów 
gromadzonych na rachunku funduszu motywacyjnego, uzyskiwanych przez 
jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce 

(art. 7 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

2 (1) 

3. Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania 

(art. 8 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

5 (1) 

4. Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z 
przekroczeniem zakresu upoważnienia 

(art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

3 (2) 

5. Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy albo ich 
opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia lub z 
przekroczeniem terminu zapłaty 

(art. 14 pkt 1, 2, 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych) 

4 (1) 
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6. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu 
upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów 
publicznych 

(art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów    
publicznych) 

5 (1) 

7. Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego 
skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat 

(art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

1 (2) 

8. Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem określonym w art. 17 ust. 
1 i 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych  

6 (10) 

9. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej  

(art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych) 

5 (2) 

10 Dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym jednostki sektora 
finansów publicznych bez upoważnienia albo  z przekroczeniem zakresu 
upoważnienia (art. 10 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych) 

1 (-) 

11 Nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów 
należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego lub 
nieterminowe przekazanie tych dochodów 

 (art. 6 pkt. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych)  

2 (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 


